
AKTUALITY -  ZO SPCCH Roztoky 
 

Dne 17. dubna 2018 se konala členská schůze naší roztocké základní organizace, které se zúčastnilo 

122 členů. K dnešnímu dni má naše organizace 298 členů.  Našim členům nabízíme široké 

spektrum aktivit, o kterých vás pravidelně v Odrazu informujeme a moc nás těší, že jsou tyto 

aktivity hojně využívány. Tento zájem se odráží i v nárustu naší členské základny. 

PŘEHLED PRAVIDELNÝCH AKTIVIT, KONTAKTY: 

pondělí: 14 – 16 otevřen Klub seniorů, Havlíčkova 713 

              14 - 15 Procházky po Roztokách s holemi Nordic Walking, 

                          (sraz Klub seniorů),Blanka Humplová 776 845 466 

úterý: dopoledne Angličtina pro seniory (začátečníci, pokročilí), 

          (Klub seniorů), Adéla Kořínková 721 722 024 

          10 – 11 Tanec pro radost (taneční sál ZUŠ) 

          Lucie Kárová Šrámková 603 833 786 

         15 – 15,45 Zdravotní cvičení,(Klub seniorů), 

         Vlaďka Drdová 606 893 292 

        16 – 16,45 Cvičení mozku a paměti(Klub seniorů), 

        Vlaďka Drdová 606 893 292   

středa: dopoledne Cvičení kardiaků (taneční sál ZUŠ) 

                              Blanka Humplová 776 845 466 

1.středa v měsíci 15 – 16  Měření tlaku, cukru v krvi, saturace kyslíku...    

                                          (Klub seniorů), Petra Zajícová 736 766 445 

čtvrtek: 14 – 16 otevřen Klub seniorů, Havlíčkova 713 

 poslední čtvrtek v měsíci 16 – 18  Rukodělné dílny (Klub seniorů) Markéta Hrůzová 723 800 922, 

Vlaďka Drdová 606 893 292  

pátek: 16 – 16,45 Plavání na Suchdole (nutno se prokázat průkazkou s platnými známkami) 

.................................................................................................................... 

Cvičení v posilovně Via Vestra: info a zaškolení Rudolf Šimek 602 226 213 

Vaříme, pečeme, stolujeme: info a termíny Blanka Humplová 776 845 466                                                                                

Divadla: Milada Slavatová 604 249 196 

Zájezdy: Jaroslava Pařízková 732 217 507 

Potravinová pomoc: zájemci dejte kontakt do schránky u Klubu seniorů, nebo Vlaďka Drdová 606 

893 292, Petra Zajícová 736 766 445 

BPP – bezpečí,péče, pohoda (senior doma):  info@spcch-roztoky.cz 

Vlaďka Drdová 606 893 292 , Lenka Švecová 606 651 816        

 

                                   
Ve čtvrtek 19. dubna proběhla vernisáž výstavy Paličkovaná krajka. Je to  již druhá výstava v naší 

minigalerii. Po Výšivkách paní Věry Weinlichové v našem Klubu můžete shlédnout a potěšit se 

krásnými paličkovanými obrázky paní Pavly Sládečkové. Na vernisáži se nás sešel hojný počet a 

mohly jsme si i vyzkoušet, jak se paličkuje. Z příjemného posezení a povídání se vytvořila 

skupinka, která se od podzimu bude pravidelně setkávat  a bude pod vedením paní Sládečkové 

paličkovat. Některé zájemkyně již s paličkováním mají zkušenost, ale přihlásily se i začátečnice. 

Máte-li také zájem, připojte se. 

 

 POMÁHÁME SI ! 
Svou činnost nyní rozšiřujeme i v oblasti sociální. A to:  

1. Potravinová pomoc pro potřebné. Navázali jsme spolupráci s o.p.s. Dům na půl cesty 

Maják v Michli, kde organizují potravinovou pomoc pro potřebné (seniory, samoživitelky, 

lidi v nesnadné finanční situaci, rodiny s více dětmi). Zatím v nepravidelných časových 

intervalech zajíždíme do Michle, kde dostáváme pečivo, trvanlivé potraviny, drogistické 

zboží, které pak následně rozdělujeme především mezi roztocké občany. 



Výzva: víte-li o někom ve vašem okolí, nebo i vy sami tuto pomoc potřebujete, neváhejte a 

přihlaste se k odběru. Kontakty vhazujte do schránky u Klubu seniorů (Havlíčkova 713)  

 s označením POTRAVINY, nebo pište na mail info@spcch-roztoky.cz  Přihlásit se můžete také 

přímo v Klubu seniorů u paní Manhartové či Vlaďky Drdové tel: 606 893 292, Petry Zajícové 736 

766 445. 

2. Projekt BPP: BEZPEČÍ – PÉČE-  POHODA (senior doma). Vzhledem k tomu, že stále 

častěji musíme řešit situace, kdy naši blízcí (jedná se nejen o naše rodiče, ale i životní 

partnery) potřebují pomoc v běžném životě, nejsou schopni samostatného fungování, 

potřebují dohled,  dopomoc např. doprovodit k lékaři, donést malý nákup, ohřát jídlo či s 

někým pohovořit a sociální služby jsou a budou v dohledné době v této oblasti stále více 

nedostačující, rozhodli jsme se sami si pomoci. Hledáme ty, kteří chtějí pomáhat a ty, kteří 

potřebují pomoci. Spolupracujeme s nadací Táni Kuchařové Krása pomoci, která se touto 

problematikou zabývá a nabízíme zdarma pro všechny zaškolení v první pomoci, v 

komunikaci (jednání) s lidmi, semináře jak vyplnit společně trávený čas, bezpečnost  

v domácím prostředí. To vše zaměřeno především na seniory doma, výpomoc druhým, kteří to 

pořebují. Nabízíme zprostředkování kontaktů mezi pomocníky a zájemci o pomoc. 

Přednáškami První pomoci začínáme na podzim. Budeme Vás informovat prostřednictvím Odrazu a 

plakátů na vývěsních tabulích.  

Informujte se a hlaste se na mail  info@spcch-roztoky.cz, nebo 

 u Vlaďky Drdové 606 893 292 a Lenky Švecové 606 651 816.  

 

 

                                                                                           Vladimíra Drdová 

                                                                                předsedkyně SPCCH ZO Roztoky 
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